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Os sons do meu corpo 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

Através de brincadeiras e improvisos, investigar os sons possíveis de ser produzidos pelo pró-

prio corpo, a partir da percussão corporal e investigações vocais; pesquisar formas não convencionais 

de registro das composições sonoras inventadas no decorrer das dinâmicas.  

Objetivos de aprendizagem 

Explorar elementos dos parâmetros sonoros (volume, timbre, duração e intensidade), de ma-

neira lúdica e prazerosa, partindo de jogos musicais. Essas dinâmicas são apoiadas na investigação dos 

sons corporais e vocais, propiciando uma reflexão do estudante sobre sua identidade, seu próprio 

corpo e suas possibilidades expressivas, além de refletir sobre a relação com os colegas de turma a 

partir das dinâmicas de composição e conversas coletivas. 

Na unidade temática música, são explorados os seguintes objetos de conhecimento e a(s) res-

pectiva(s) habilidade(s): 

Elementos da linguagem -- (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as proprie-

dades sonoras da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brinca-

deiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

Materialidades -- (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo timbres e ca-

racterísticas de instrumentos musicais variados. 

Notação e registro musical -- (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não conven-

cional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

Processos de criação -- (EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histó-

rias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

Recursos e materiais necessários 

Lápis preto, lápis de cor, papel sulfite, projetor e computador. 
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Referência para onomatopeia 

Onomatopeia em tirinhas da Turma da Mônica 

Espaço Educar. Disponível em: <www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-mo-

nica-para.html>. Acesso em: 11 out. 2017.  

Onomatopeia em música (aba Canções) 

Hélio Ziskind. Disponível em: <www.helioziskind.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincadeiras com sons do nome 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Sugestão 
Para favorecer a expressão corporal, recomenda-se que os alunos fiquem em pé. 

 

Introdução: Meu nome (5 minutos) 

Cada aluno dirá seu nome o mais rápido possível, seguindo a ordem do círculo, em sentido 

horário, sem pular ninguém; se pular, volta-se ao início. Se os alunos se envolverem, a brincadeira 

pode ser repetida duas ou três vezes, estimulando-os a dizer o nome cada vez mais rápido. 

Atividade 1: Explorando os sons do nome (10 a 15 minutos) 

A proposta agora é, na mesma ordem e sem pular ninguém, dizer o nome explorando sua so-

noridade, e não mais a velocidade. Para isso, cada aluno dirá o nome “brincando” com os sons que o 

formam. Por exemplo, no nome Maria, pode ser “prolongada” a pronúncia do som representado pela 

consoante m ou pela vogal a: MmmmmmmAAArRrRrRiiiiA. Já no nome Pedro, o som representado 

pela consoante p pode ser dito em “explosão”, ou seja, rápida e intensamente, o som representado 

por e e o pode ser pronunciado como é ou ê e ó ou ô (aberto ou fechado, respectivamente), consti-

tuindo brincadeiras sonoras, e o som representado pela consoante r pode ser intensificado: PEé-

êéêDrrrrrrOOOO. Por meio dessas estratégias, os alunos exercitarão timbre, altura, duração e intensi-

dade, conceitos não sistematizados, cujo emprego, entretanto, neste contexto, proporcionará diver-

são dado o tom incomum e engraçado imposto na pronúncia do nome. 

Sugestão 
Desenvolver duas sequências a fim de os alunos poderem pronunciar o nome de maneiras diferentes. 

http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-para.html
http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-para.html
http://www.helioziskind.com.br/
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Atividade 2: Representando com o nome (15 minutos) 

Nesta brincadeira, os nomes serão ditos todos ao mesmo tempo, e não na ordem. O foco, 

portanto, não estará na escuta do nome, mas na composição resultante da diversidade nos modos de 

dizer. Cada aluno explorará os sons livremente (intensidade, entonação e sotaque, por exemplo) e 

“encenará” o nome com base em temas estabelecidos. No início de cada sequência, o professor esta-

belecerá um tema que inspire um som, como “chorando”, “rindo”, “dando uma bronca”, “com medo”, 

e os alunos deverão todos, ao mesmo tempo, encenar o nome. 

Observação 
A estratégia de todos os alunos falarem ao mesmo tempo possibilita que os tímidos se sintam encorajados a participar 
da brincadeira. 

Sugestões 
1. Os alunos poderão dizer o nome em diversas sequências, que serão encerradas de acordo com um gesto do profes-
sor. Esse gesto será previamente estabelecido e sinalizará que se deve fazer silêncio para que a indicação do próximo 
tema seja ouvida. 
2. O professor pode explicar que falar alto (como quando se está dando uma bronca ou chorando) não significa neces-
sariamente gritar. O grito, além de incomodar quem está na cena, machuca as cordas vocais. A proposta da brincadeira 
é divertir-se e aprender, e não se machucar nem incomodar os demais. 

 

Encerramento (5 a 10 minutos) 

O professor deve conversar com os alunos sobre a seguinte questão: “Como, sem escrever e 

explicar, eu consigo desenhar um som?”. O objetivo desta atividade é perceber como os alunos regis-

tram o som no papel, ou seja, se utilizam letras ou formas gráficas inusitadas. 

Sentados no chão ou em suas cadeiras, cada aluno deverá registrar, por meio de desenho, o 

que fez na brincadeira de encenar o nome. Ele deverá supor que alguém que não estava presente na 

brincadeira conseguirá compreender o que ocorreu. Os alunos que não terminarem o desenho em sala 

deverão concluí-lo em casa e trazê-lo pronto na aula seguinte. 

Finalizada a atividade, o professor deve orientar os alunos a guardar o desenho na pasta, tanto 

os finalizados como os ainda em produção. 
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Aula 2 – Meu corpo faz sons 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo e em dupla 

 

Introdução: Do que eu me lembro? (5 a 10 minutos) 

Os alunos deverão apresentar os desenhos sobre a brincadeira de encenar o nome. Aqueles 

que quiserem poderão explicar seu desenho; o professor poderá retomar o que ocorreu naquela brin-

cadeira. Em seguida, o professor deverá estimulá-los a relembrar e mencionar as encenações de 

acordo com os temas propostos, sempre com base nos desenhos, dando espaço, por meio da pergunta 

“Alguém desenhou uma encenação diferente?”, para serem retomados os temas e as eventuais inter-

pretações diferentes. O objetivo é, por meio dos desenhos e da narração, retomar o que foi feito e 

refletir sobre o sentido dessa experiência (registro de um som). 

Finalizada a apresentação, o professor deve orientar os alunos a guardar o desenho nas pastas. 

 

Atividade 1: Detetives de sons (10 minutos) 

O professor pede aos alunos que, em dupla, tentem ouvir os sons do corpo do colega (o do 

coração e o da barriga, por exemplo), Depois, cada um “será um detetive” e tentará ouvir os sons do 

próprio corpo, procurando-os nos lugares mais inusitados. Nesta atividade, é importante os alunos 

reconhecerem que o silêncio é necessário para ouvir o som, uma vez que ambos (silêncio e som) cons-

tituem-se opostos e complementares. 

 

Atividade 2: Criando e improvisando sons (20 minutos) 

Reunidos em círculo, individualmente os alunos deverão criar um som usando apenas o corpo 

(sem auxílio de objetos e instrumentos) e a voz (mas sem utilizar palavras). Cada um deverá definir o 

seu som particular. Exemplos: “João criou o som batendo duas vezes as mãos nas pernas” e “Cecília 

criou o som assobiando duas vezes com uma pausa entre os assobios”. 

Assim que cada um tiver “o seu som” pronto, o professor será o maestro de uma orquestra. 

Criando gestos que indiquem “comecem a fazer som” e “parem de fazer som”, o professor vai coorde-

nando, do centro do círculo, a orquestra. Os alunos começam a fazer o som e param conforme a indi-

cação dos gestos. Em outra sequência, o professor pode propor aos alunos que, os que quiserem, de-

sempenhem o papel de maestro. 
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Encerramento (5 a 10 minutos) 

Com os alunos ainda reunidos em círculo, o professor inicia uma conversa a respeito de silêncio 

e som, noções trabalhadas no decorrer desta aula. O professor pode perguntar aos alunos se alguém 

gostaria de explicar esses conceitos. 

A sistematização de silêncio e som pode ser construída em conjunto pelo professor e pelos alunos com base no que foi 
tratado na aula (Silêncio e som constituem-se opostos e complementares. O silêncio é necessário para identificar o(s) 
som(ns); tudo o que é ouvido constitui som.). 

 

Aula 3 – Para representar os sons... 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: nas carteiras e em dupla 

 

Introdução: Onomatopeias (5 a 10 minutos) 

Para introduzir a noção de onomatopeia, o professor explorará um desenho em que conste, 

por exemplo, ploft (“som de alguém ou algo caindo”), clap (“som de palmas”) ou cabrum (“som de 

água da chuva ou do trovão”). O desenho poderá ser feito pelo professor na lousa ou projetado em 

slide. Na seção Referência para onomatopeia, consta uma indicação de site em que podem ser encon-

tradas tirinhas da Turma da Mônica construídas com onomatopeias.  

Com base nessa imagem – desenhada ou projetada –, o professor deve perguntar aos alunos, 

após ler a tirinha com eles, “Qual palavra representa um barulho, um som?” e “Em tirinhas e em his-

tórias em quadrinhos, como são representados os barulhos, os sons?”. Para favorecer a aprendizagem, 

o professor pode retomar o desenho elaborado na aula 1 (Encerramento). 

A nomenclatura onomatopeia pode ser apresentada nesta etapa, entretanto ela não é fundamental. O objetivo é os 
alunos compreenderem o emprego da onomatopeia como recurso para representar um som.  
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Atividade 1: Leitura musical (15 minutos) 

O professor escolherá uma música com onomatopeia(s) e reproduzirá aos alunos para que a 

ouçam. A música será executada três vezes. Na primeira, o professor não diz que na música há ono-

matopeia(s); os alunos apenas vão ouvir, livremente.  

Sugestão 
As músicas Ratinho tomando banho ou Ratinho escovando os dentes, de Hélio Ziskind (ver seção Referência para ono-
matopeia). 

O professor iniciará uma conversa para saber o que os alunos acharam da música e perguntará 

“O que a letra da música diz?” e “O ritmo é lento ou animado?”, estimulando-os, assim, a considerar 

alguns de seus elementos e aproximarem-se dela. Em seguida, perguntará se identificaram alguma 

palavra que representa um som, um barulho (onomatopeia). Finalizada a conversa, a música deve ser 

reproduzida novamente para ser(em) identificada(s) a(s) onomatopeia(s). O professor escreverá, na 

lousa, a(s) onomatopeia(s). A música deverá ser reproduzida pela terceira vez para constatação do 

emprego da onomatopeia. 

 

Atividade 2: Registro e criação (10 minutos) 

O professor orienta os alunos a que, em dupla, façam um desenho que contenha a onomato-

peia (ou uma delas) ou outra que preferirem. O professor deve explicar que, para ser usada uma ono-

matopeia, no desenho deve ser representado algum acontecimento em que tenha som, como o baru-

lho da chuva caindo ou o de uma porta batendo. A atividade é em dupla, mas a produção, individual. 

Encerramento (5 a 10 minutos) 

Finalizados os desenhos, o professor pede aos alunos que os deixem sobre as carteiras e an-

dem pela sala para ver os desenhos dos colegas. O professor também observa a produção e vai per-

guntando aos alunos se identificam cada som representado, as onomatopeias. Após as observações, o 

professor deve orientar os alunos a guardar o desenho na pasta. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos conseguem fazer os dois desenhos de re-

gistro de som propostos nas aulas 1 e 3, a participação nas atividades das aulas 1 e 2 e nas discussões 

desenvolvidas nas aulas 1, 2 e 3, garantirá que apreenderam a noção de onomatopeia. 

Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia 

os enunciados. 

1. LEIA AS PALAVRAS E PINTE AS QUE SE RELACIONAM A SOM: 

ASSOBIAR        SILÊNCIO        VOLUME            VOZ 

2. LEIA AS ONOMATOPEIAS E RELACIONE-AS AO QUE INDICAM. 

ATCHIM     SOM DE CHORO 

BRRR    SOM DE RELÓGIO 

BUÁÁÁÁ    SOM DE COMER 

CHOMP CHOMP   SOM DE BEBER 

GLUP GLUP   SOM DE SENTIR FRIO 

NHAC NHAC   SOM DE COMER 

SNIF SNIF    SOM DE CHORO 

TIC TAC    SOM DE ESPIRRO 

 

Gabarito das questões 

1. Assobiar, volume e voz. 

2. Atchim: som de espirro, brrr: som de sentir frio, buáááá: som de choro, chomp chomp: som de 
comer, glup glup: som de beber, nhac nhac: som de comer, snif snif: som de chorar, tic tac: som 
de relógio. 


